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Instruções de utilização
Aviso especial

Leia cuidadosamente as seguintes informações e instruções de utilização! 
Rx only O produto só pode ser utilizado por pessoal médico qualificado de acordo com 

estas instruções de utilização.

A PAJUNK® não recomenda qualquer método de tratamento em particular. O 
pessoal médico profissional é responsável pelo modo como o dispositivo é uti-
lizado e pela seleção do paciente. 
Para além destas instruções de utilização, a informação relevante também se 
aplica de acordo com a literatura especializada correspondente e o estado atual 
de desenvolvimento dos conhecimentos.
O incumprimento das instruções de utilização invalida a garantia e coloca em 
risco a segurança do paciente.
Em caso de utilização em combinação com outros produtos, é essencial que 
sejam consideradas as informações sobre compatibilidade e as instruções de 
utilização desses outros produtos. Qualquer decisão relativamente ao uso com-
binado de dispositivos de diferentes fabricantes (em que estes não constituam 
unidades de tratamento) é da responsabilidade do utilizador. 

O dispositivo não pode ser usado em qualquer circunstância se houver motivos 
válidos para suspeitar que o mesmo se encontra incompleto ou danificado.

Descrição do produto / compatibilidade / acessórios
 O MultStim ECO destina-se a ser utilizado exclusivamente com produtos da 
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie (p. ex. cânulas UniPlex, cânulas SonoPlex). 
Só estes produtos permitem garantir uma operação segura e bem-sucedida.

O MultiStim ECO é fornecido com o seguinte equipamento básico:

• Estimulador nervoso MultiStim ECO
• 2 unid. baterias N de 1,5 Volt (LR1, LADY, N-Size) 
• Instruções de utilização / descrição técnica
• Mala para guardar o MultiStim ECO
O MultiStim ECO pode ser ligado ao cabo situado na cânula ou a um cabo 
intermédio descartável (como prolongamento ou para a utilização de um cate-
ter estimulável):

Além disso, é possível ligar ao MultiStim Eco a peça acessória PlugX que permite 
a utilização do MultiStim Eco como aparelho portátil. O PlugX dispõe de instru-
ções de utilização em separado.



3

Po
rt

ug
uê

s

Designação Ref.ª do catál. 

MultiStim ECO incluindo mala do aparelho 1151-94-50

Cabo intermédio descartável para ligação de  
cânulas estimuladoras ou cateteres de estimu-
lação, esterilizado

01151-861Q

Adaptador portátil PlugX 1151-94-21

Cânulas SonoPlex LUER / conjuntos
001185-xx

001187-xx

Cânulas SonoPlex Surety® / conjuntos
001186-xx

001189-xx

Todos os conjuntos de cânulas/cateteres da PAJUNK® GmbH Medizintechno-
logie que são usados para a anestesia regional periférica / bloqueios nervosos 
sob estimulação nervosa.

Conformidade com as seguintes normas:

EN 60601-1; 14971:2000; EN 60601-2-10; EN 60601-1-2; UL 60601; RL 93-42-
EC; EN 62366:2008; EN 60529:2014; ISO 15233-1:2012

Finalidade
O MultiStim ECO serve para a identificação e localização de nervos e cordões 
nervosos periféricos, por exemplo para a anestesia local e regional (bloqueio 
diagnóstico, intraoperatório e terapêutico). 

Indicações
Anestesia regional periférica / bloqueios nervosos

Contraindicações
Não existem contraindicações específicas do produto.

Existem contraindicações específicas para determinadas técnicas de bloqueio. 
Estas têm de ser ponderadas pelo utilizador de acordo com o estado da técnica 
e após uma análise de risco/benefício para cada paciente individual.

As contraindicações gerais para os bloqueios nervosos são as seguintes:

• Infeções na área do ponto de punção
• Distúrbios de coagulação manifestos
• Rejeição pelo paciente
• Défices neurológicos
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As complicações típicas dos bloqueios nervosos periféricos são as seguintes:

• Reações tóxicas (substância a injetar)
• Danos tardios neurológicos

Além disso, existem complicações específicas para determinadas técnicas de 
bloqueio. Estas devem ser consideradas pelo utilizador de acordo com o estado 
da técnica.

Indicações de advertência e de segurança
Ligue a tomada de ligação da cânula estimuladora exclusivamente ao respe-
tivo conector oposto do estimulador nervoso. Se utilizar um cabo intermédio, 
deverá também assegurar impreterivelmente a sua conexão correta!

A conexão de botão de pressão do lado posterior do aparelho só pode ser ligada 
ao elétrodo adesivo. Nunca coloque em contacto estes(as) conectores / cone-
xões com peças condutoras de tensão (p. ex. tomadas) ou objetos metálicos!

A estimulação não pode ocorrer através da cabeça, dos olhos, da boca ou do 
coração.

Para evitar a explosão de gases de anestesia ou a inflamação de líquidos infla-
máveis, o MultiStim ECO não pode ser usado num ambiente potencialmente 
explosivo.

Para prevenir lesões inadvertidas no paciente, todos os equipamentos conecta-
dos nas suas imediações têm de corresponder às prescrições válidas. Todos os 
equipamentos e peças acessórias devem cumprir os requisitos da EN 60601-1 e 
EN 60601-1-1, bem como as subnormas aplicáveis.

Não se esqueça de que, sob determinadas circunstâncias e mesmo respeitando 
todas as regras para os diversos equipamentos, todas as correntes de descarga 
ou as correntes auxiliares de paciente se acumulam na pior das hipóteses, colo-
cando em risco o paciente em virtude de valores inadmissivelmente elevados. 
Verifique previamente se a interligação dos equipamentos fará eventualmente 
com que os valores-limite admissíveis sejam excedidos. A interligação imprópria 
de aparelhos e equipamentos (formação de sistema) pode causar ferimentos 
potencialmente letais no paciente.

O próprio paciente não pode entrar em contacto com objetos metálicos que 
estejam ligados à terra ou tenham uma conexão eletricamente condutora 
a outros equipamentos ou permitam um acoplamento capacitivo. Por este 
motivo, recomendamos a utilização de uma base suficientemente isolante e 
antiestática na mesa de operação.
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não sejam autorizados, fornecidos junto ou recomendados pelo fabricante. 
Apenas os acessórios PAJUNK® foram verificados em matéria de CEM (compa-
tibilidade eletromagnética). Os acessórios de fornecedores terceiros podem 
causar deficiências graves nas propriedades do aparelho e do sistema, assim 
como danos permanentes no paciente, utilizador ou aparelho.
 Não efetue quaisquer alterações arbitrárias no equipamento técnico do apare-
lho. Em caso de manipulação cessam a garantia e a responsabilidade do 
fabricante, ficando em risco a segurança do paciente.

Em caso de utilização simultânea de aparelhos cirúrgicos de AF, existe o perigo 
agudo de queimaduras nas ligações do MultiStim ECO, no cabo de ligação, na 
ponta da cânula e no elétrodo adesivo. Por conseguinte, é impreterivelmente 
necessário soltar todas as ligações ao MultiStim ECO e remover a cânula estimu-
ladora do tecido antes de empregar aparelhos cirúrgicos de AF.

O MultiStim ECO não pode ser empregue em pacientes com aparelhos elétricos 
implantados (p. ex. pacemaker), sem o prévio aconselhamento médico de um 
especialista. As possíveis perturbações dos aparelhos implantados devido à cor-
rente de estímulo podem ser perigosas para o paciente. 

A colocação de elétrodos perto do tórax (caixa torácica, coração) pode aumentar 
o risco de fibrilação ventricular (Cardiac fibrillation).

Atenda à posição dos implantes metálicos no tecido (p. ex. placas ou cabos 
de elétrodos). Estes são passíveis de encaminhar os sinais de estimulação para 
outros locais, onde podem causar um efeito prejudicial.

Para evitar que um mau contacto do elétrodo adesivo cause um posiciona-
mento errado da cânula estimuladora, assegure que o elétrodo adesivo tenha 
um contacto suficientemente seguro com uma baixa impedância do tecido.

Opere o MultiStim ECO apenas com os acessórios originais PAJUNK® (com mar-
cação CE).

Os campos de interferência dinâmicos elétricos e dinâmicos magnéticos podem 
causar interações entre o aparelho e o sistema. Estas poderão influenciar a medi-
ção da corrente de estímulo real e provocar, em casos extremos, uma indicação 
errada e o desligamento de segurança da estimulação. (ver secção Compatibi-
lidade eletromagnética).

Verifique o MultiStim ECO em intervalos regulares conforme as especificações 
destas instruções de utilização. Para evitar falhas de funcionamento do Mul-
tiStim ECO, verifique todas as funções e assegure-se de que os acessórios são 
adequados à aplicação antes da intervenção. Os acessórios utilizados devem 
corresponder à classe de segurança do tipo BF.
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limpos e secos antes e durante a utilização. A humidade e a sujidade prejudicam 
o funcionamento do estimulador nervoso e o resultado da estimulação.

Avance a cânula de forma lenta e controlada. Tente vencer as resistências do 
tecido eventualmente ocorrentes apenas com o máximo cuidado.

Poderá interromper a estimulação ativa em qualquer altura, acionando o inter-
ruptor do aparelho ON/OFF ou separando a cânula do estimulador manual-
mente.

No que respeita à eliminação do MultiStim ECO e dos acessórios listados, o uti-
lizador deverá observar as respetivas disposições nacionais aplicáveis. Coloque 
o aparelho usado no respetivo recipiente de recolha EAR registado ou devolva-o 
ao fabricante.

 No que respeita à eliminação do MultiStim ECO e dos acessórios listados, o 
utilizador deverá observar as respetivas disposições nacionais aplicáveis. Colo-
que o aparelho usado no respetivo recipiente de recolha EAR registado ou 
devolva-o ao fabricante.

Descrição técnica
O MultiStim ECO gera impulsos de onda quadrada reprodutíveis com uma fre-
quência de 1 Hz e uma corrente de estímulo gradualmente ajustável. A faixa de 
ajuste da corrente de impulso vai de 0,2 mA a 2,0 mA no emprego de cânulas 
estimuladoras e cateteres de estimulação.

Com a saída do impulso de corrente ativa e o circuito de corrente do paciente 
fechado, o LED verde pisca ao lado da tecla para estimulação para controlo ótico 
e soa um som de aviso breve em sincronia com o ritmo de estimulação para 
controlo acústico, ou seja, a corrente de estimulação flui através do paciente.

Se acender o LED verde ao lado da tecla para estimulação, o circuito de cor-
rente do paciente não está fechado ou existe uma resistência > 12kΩ. Nestes 
casos não se ouve um sinal acústico, ou seja, o fluxo da corrente de estimulação 
através do paciente é inexistente ou apenas inferior ao selecionado. O LED ama-
relo ao lado do símbolo de desigual (≠) acende adicionalmente para a respetiva 
indicação ótica.
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Tipo MultiStim ECO

Grau de proteção contra choque 
elétrico EN 60601-1

BF

Tipo de proteção IEC 60529 IP54

Bateria 2 unidades 1,5 V LR1 
(N-size, LADY Battery) 

Corrente de estímulo máx. 2 mA

Faixa de resistência 0 Ω - 12 kΩ

Tensão de estimulação máx. 24 V

Frequência de estimulação 1 Hz

Largura do impulso de estimu-
lação

0,1 ms

Condições de funcionamento Temperatura: 10 °C até 30 °C

Humidade do ar: 20 % – 65 %

Pressão do ar:  700 hPa até 1060 hPa

Condições de transporte e 
funcionamento 

Temperatura: 10 °C até 30 °C

Humidade do ar: 20 % – 65 %

Pressão do ar: 700 hPa até 1060 hPa

Vida útil do produto 2 anos
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O respetivo ajuste atual é indicado por meio de LEDs.

Ao ligar o MultiStim ECO, os ajustes estão sempre definidos para o 
ajuste de fábrica. Eles consistem no seguinte:

Intensidade da corrente de estimulação: 0,5 mA (o LED verde sob 
0.5 mA acende)

Volume de som: médio (acende o LED verde acima do símbolo 
de altifalante)

Estimulação: DESLIGADA (o LED ao lado da tecla para estimulação 
está desligado) 

Teclas de função

Tecla Função

LIGADO / DESLIGADO

Escolha do volume de som (médio · alto · baixo · médio · 
alto · baixo, · etc.)

Escolha da intensidade da corrente de estimulação 

(0,2 mA · 0,5 mA · 0,7 mA · 1,0 mA · 1,5 mA · 2,0 mA)

Estimulação LIGADA / DESLIGADA (pausa)
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Símbolo Significado

Indicação do status de bateria

O LED verde acende: status de bateria em ordem. As baterias estão 
operacionais, está disponível a potência necessária.

O LED vermelho pisca: as baterias estão muito fracas, troque as 
baterias o mais rapidamente possível.

O LED vermelho acende: as baterias estão descarregadas. O esti-
mulador não pode ser mais utilizado. Troque imediatamente as 
baterias para poder voltar a utilizar o estimulador. 

LED amarelo desligado: circuito elétrico fechado, corrente selecio-
nada = corrente de saída 

O LED amarelo acende: o circuito elétrico não está fechado (p. ex. 
cânula ainda não inserida, elétrodo adesivo não posicionado cor-
retamente, cabo não conectado corretamente, existe uma resistên-
cia muito alta no sistema, etc.)

Símbolo de aviso!

LED desligado: não há aviso. Você pode utilizar o estimulador. 

O LED vermelho acende: existe um erro interno ou externo. Não 
pode usar o aparelho em circunstância alguma. Devolva o Multi-
Stim ao fabricante.

Funcionamento
Controlo e colocação em funcionamento

 Ter em atenção o seguinte: os aparelhos com comportamento divergente não 
podem ser colocados em funcionamento. Neste caso, contacte o serviço de apoio 
ao cliente. Os aparelhos eletromédicos só podem ser abertos ou reparados pelo 
fabricante ou por um organismo por ele expressamente autorizado.

Realize os seguintes controlos antes de cada colocação em funcionamento do 
aparelho:

1. Acione a tecla de LIGAR para ligar o aparelho. O aparelho é ligado e passa 
para o modo de PAUSA. São indicados os ajustes de fábrica (volume de 
som médio; intensidade de corrente 0,5 mA; estimulação DESLIGADA). 
Se o LED vermelho da indicação do status de bateria piscar depois de 
ligar, deve trocar as baterias; se o LED vermelho da indicação do status de 
bateria acender permanentemente, terá de trocar as baterias de imediato 
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lador detetar um funcionamento incorreto. O aparelho não está operacio-
nal e tem de ser devolvido ao fabricante.

2. Ligue o elétrodo adesivo ao botão de pressão do lado posterior do Mul-
tiStim ECO. Remova a película protetora do elétrodo adesivo e coloque-o 
juntamente com o estimulador num local adequado do paciente. Para 
garantir uma operabilidade ideal do estimulador, recomenda-se o posicio-
namento perto do local de punção.

3. Caso prefira usar um cabo intermédio descartável, encaixe o conector 
amarelo do cabo de extensão na tomada de contacto do lado inferior do 
estimulador. Ligue o conector branco do cabo de extensão ao cabo da 
cânula ou ao adaptador de fixação do cateter (apenas para cateteres esti-
muláveis). Se não usar um cabo intermédio descartável, encaixe o conector 
do cabo da cânula diretamente na abertura prevista para o efeito do lado 
inferior do estimulador.

4. Após a ligação de todos os componentes e a ativação da estimulação com 
a cânula ainda não inserida, devem apenas acender os LEDs verdes e o LED 
amarelo ao lado do símbolo ≠ (circuito elétrico aberto). Se tal for o caso, 
poderá iniciar a utilização.

5. Assim que você tocar na superfície da pele ou puncionar com a cânula, o 
MultiStim ECO inicia a saída do impulso de corrente ativa; isto é percetível 
tanto em termos óticos devido ao piscar rítmico do LED de estimulação, 
como por via acústica.

Operação do estimulador nervoso

Ligar / Desligar

Para ligar o MultiStim ECO basta premir brevemente a tecla com 
o símbolo de ligar/desligar.

Pressione a tecla por aprox. 2 segundos para desligar o MultiStim 
ECO.

Se não desligar o estimulador e não acionar qualquer tecla 
durante 30 minutos, o MultiStim ECO desliga-se automatica-
mente para poupar as baterias. 
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Escolher a intensidade da corrente de estimulação

Como valor inicial está pré-ajustada uma intensidade da corrente 
de estimulação de 0,5 mA. Pressione a tecla de seleção direita 
(+) para aumentar a intensidade da corrente de estimulação ou 
a tecla de seleção esquerda (-) para reduzir a intensidade de cor-
rente. 

As intensidades da corrente de estimulação máxima (2,0 mA) e 
mínima (0,2 mA) são respetivamente pontos finais. A intensidade 
da corrente de estimulação não pode ser reduzida nem aumen-
tada circularmente. Assim, caso esteja ajustado o valor de 0,2 
mA, não é possível acionar a tecla de seleção esquerda (-) p. ex. 
para escolher diretamente os 2,0 mA, por motivos de segurança. 

Iniciar a estimulação / função de pausa

Depois de ligar, o MultiStim ECO encontra-se sempre no estado 
de pausa. Tal é reconhecível pelo fato de o LED ao lado da tecla 
para estimulação não acender e nem se ouvir um sinal acústico. 
Pressione a tecla para estimulação para iniciar a estimulação. Se 
a pressionar novamente, o MultiStim ECO regressa ao estado de 
pausa.

Importante: no estado de pausa, poderá alterar a intensidade da 
corrente de estimulação sem que sejam transmitidos impulsos de 
estimulação ao paciente.

Quando o circuito de corrente do paciente já estiver fechado 
após o início da estimulação, o LED de estimulação verde pisca 
em sintonia com a frequência no ritmo de 1 Hz. Em simultâneo 
poderá ouvir um sinal acústico no mesmo ritmo.

Se o circuito de corrente do paciente ainda estiver aberto após 
o início da estimulação, o LED de estimulação verde acende, o 
sinal acústico é suprimido e o LED amarelo ao lado do símbolo 
de desigual (≠) também acende. Assim que o circuito elétrico 
estiver fechado e os impulsos de corrente forem transmitidos ao 
paciente, o LED ≠ amarelo apaga-se. O LED de estimulação verde 
pisca em simultâneo e soa o sinal acústico.
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Ajustar o volume de som

Ao ligar o MultiStim ECO, o volume de som do sinal acústico está 
ajustado para o nível médio.

Pode alterar o volume de som, acionando a tecla do volume de 
som circularmente (médio → alto → baixo → médio → alto → 
baixo, etc.). Os três LEDs verdes por cima indicam o volume de 
som ajustado. O LED esquerdo significa baixo e o direito alto. O 
LED do volume de som selecionado acende a verde.

A intensidade de corrente já não é alcançada, se o LED amarelo do símbolo ≠ 
acender e o sinal acústico deixar de se ouvir durante o funcionamento. Isto pode 
dever-se às seguintes causas de erro:

• Não há cabo de estimulação ligado ou está conectado um cabo de estimula-
ção defeituoso.

• Os elétrodos não estão ligados ou estão conectados incorretamente.
• A resistência elétrica do tecido do paciente é excessiva.

A estimulação ativa também pode ser terminada mediante a tecla de ligar/desli-
gar (mantenha a tecla pressionada durante pelo menos 2 segundos).

Baterias
Verifique regularmente o estado de carga correto das baterias. A indicação do 
status de bateria ajuda-o a fazê-lo. Se esta acender a verde, o estado de carga 
das baterias está em ordem. Se ela começar a piscar a vermelho, deve trocar as 
baterias o mais rapidamente possível para continuar a garantir uma estimulação 
fiável. Se a indicação do status de bateria já acender a vermelho, a estimulação 
deixa de ser possível. Só poderá continuar a utilizar o MultiStim ECO, se substi-
tuir as baterias imediatamente.

Se não usar o MultiStim ECO por um período prolongado, as baterias terão de 
ser retiradas para evitar o vazamento.

Substituição das baterias
O compartimento da bateria situa-se do lado posterior do MultiStim ECO. Abra 
o compartimento da bateria, desenroscando o seu parafuso com uma ferra-
menta adequada. Troque as baterias.

Troque sempre ambas as baterias e utilize apenas baterias novas.
Ao introduzir as baterias novas, assegure impreterivelmente a sua orientação 
correta.
Utilize exclusivamente baterias alcalinas de manganês (alcalinas) (p. ex. Varta 
LR1 / 4001 / LADY / N; Duracell LR1 / LADY / N; Energizer LR1 / LADY / N).
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funcionamento, a fim de garantir que o MultiStim ECO continua operacional.
Cuidado: se a bateria estiver vazada, o MultiStim ECO não pode continuar a 
ser operado por motivos de segurança.

Limpeza e desinfeção
Utilize apenas panos macios e humedecidos para a limpeza e desinfeção do 
aparelho. A água, a solução de sabão e o álcool desnaturado são especialmente 
adequados para o efeito. Certifique-se de que não entra qualquer humidade 
no aparelho. Para a desinfeção pode ser utilizado álcool etílico ou desinfetantes 
correntes no mercado à base de álcool.

Cuidado: os seguintes meios não podem ser utilizados para a limpeza: triclo-
roetileno, acetona, butanona, metanol, diluentes de nitrogénio

Manutenção e controlos em matéria de segurança
Verifique o estado correto do aparelho antes de cada utilização. Um aparelho 
defeituoso não pode ser operado. As reparações em aparelhos eletromédicos 
só podem ser efetuadas pelo fabricante ou por um organismo por ele expressa-
mente autorizado. Faça acompanhar a ordem de reparação de uma descrição 
do erro detalhada.

Controlos em matéria de segurança
Os controlos em matéria de segurança não são necessários.

Curva do sinal e padrão de impulso
Em todas as curvas de sinais, a estimulação é executada através de impulsos 
de onda quadrada monofásicos negativos. A energia elétrica é apenas emitida 
durante o impulso de estimulação. 

 Forma do impulso de estimulação: pulso de onda qua-
drada 
Frequência de estimulação: 1 Hz 
Largura do impulso de estimulação: 0,1 ms

Compatibilidade eletromagnética (CEM)
O MultiStim ECO corresponde à norma para compatibilidade eletromagnética 
(CEM) EN 60601-1-2:2007.

Os testes em matéria de compatibilidade eletromagnética foram executados 
por:

LCIE (Laboratoire Central des Industries Electroniques), Aire de la Thur, F-68840 
Pulversheim
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Diretrizes e declaração do fabricante - Emissão de interferências eletro-
magnéticas (conforme EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 Tabela 1)

O MultiStim ECO destina-se ao funcionamento num ambiente eletromagnético 
conforme indicado em baixo. O cliente ou utilizador do MultiStim ECO deve 
assegurar-se de que este é operado num ambiente deste tipo.

Medição da emissão de 
interferências

Conformidade Ambiente eletromagnético – 
Diretriz

Emissão de AF conforme 
CISPR 11

Grupo 1 O MultiStim ECO utiliza energia 
de AF exclusivamente para o seu 
funcionamento interno. Por con-
seguinte, a sua emissão de AF é 
muito reduzido, sendo imprová-
vel que os aparelhos eletrónicos 
vizinhos sejam perturbados.

Emissão de AF conforme 
CISPR 11

Classe B O MultiStim ECO é adequado à 
utilização noutras instalações fora 
da área de habitação e nas que 
estejam conectadas diretamente 
à rede de abastecimento pública, 
a qual também abastece edifícios 
usados para efeitos de habitação.

Emissão de harmónicas 
conforme 
IEC 61000-3-2

Não aplicável

Emissão de variações 
de tensão / cintilação 
conforme 
IEC 61000-3-3

Não aplicável
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Diretrizes e declaração do fabricante - Resistência a interferências eletro-
magnéticas (conforme EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 Tabela 2)

O MultiStim ECO destina-se ao funcionamento num ambiente eletromagnético 
conforme indicado em baixo. O cliente ou utilizador do MultiStim ECO deve 
assegurar-se de que este é operado num ambiente deste tipo.

Verificação da 
resistência a 
interferências

Nível de 
verificação  
IEC 60601

Nível de 
conformi-
dade

Ambiente eletromagnético – 
Diretrizes

Descarga de 
eletricidade 
estática (ESD) 
conforme IEC 
61000-4-2

± 6 kV de 
descarga por 
contacto

± 8 kV de 
descarga 
pelo ar

± 6 kV de 
descarga 
por con-
tacto

± 8 kV de 
descarga 
pelo ar

Os pavimentos deve ser compos-
tos de madeira ou betão ou estar 
munidos de ladrilhos de cerâmica. 
Se o pavimento estiver munido 
de material sintético, a humidade 
relativa do ar deverá ser de pelo 
menos 30%.

Interferências 
transientes 
rápidas / 
bursts con-
forme IEC 
61000-4-4

± 2 kV para 
linhas de 
rede

± 1 kV para 
linhas de 
entrada e 
saída

Não aplicá-
vel

Não aplicável

Tensões de 
choque / 
surges con-
forme  
IEC 61000-4-5

± 1 kV de 
tensão de 
condutor 
externo - 
condutor 
externo

± 2 kV de 
tensão de 
condutor 
externo - 
terra

Não aplicá-
vel

Não aplicável
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Quedas de 
tensão, inter-
rupções tem-
porárias e vari-
ações da tensão 
de alimentação 
conforme IEC 
61000-4-11

< 5 % Ur

(>95% de queda de 
Ur) para ½ período

40 % Ur

(60% de queda de 
Ur) para 5 períodos

70 % Ur

(30% de queda de 
Ur) para 25 períodos

< 5 % Ur

(>95% de queda de 
Ur) para 5 s

Não aplicável Não aplicável

Campo mag-
nético com a 
frequência de 
alimentação 
(50/ 60 Hz) 
conforme  
IEC 61000-4-8

3 A/m Não aplicável Não aplicável

Ur é a tensão alternada de rede antes da utilização dos níveis de verificação.
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Diretrizes e declaração do fabricante – Resistência a interferências ele-
tromagnéticas (conforme EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 Tabela 4)

O MultiStim ECO destina-se ao funcionamento num ambiente eletromagnético con-
forme indicado em baixo. O cliente ou utilizador do MultiStim ECO deve assegurar-se 
de que este é operado num ambiente deste tipo.

Verificação 
da resistên-
cia a inter-
ferências

Nível de verifi-
cação IEC 60601

Nível de 
confor-
midade

Ambiente eletromagnético – 
Diretrizes

Interferências  
de AF con-
duzidas 
conforme IEC 
61000-4-6

3 VValor efetivo

150 kHz a 80 MHz 
dentro das bandas 
ISMa

Não 
aplicável

Em relação ao MultiStim ECO, 
incluindo as linhas, os aparel-
hos radioelétricos portáteis e 
móveis não devem ficar a uma 
distância inferior à distância de 
proteção recomendada que é 
calculada segundo a equação 
respeitante à frequência do 
emissor.

Distância de proteção reco-
mendada:

d = 3,5/U1√P para 150 kHz até 
80 MHz 

d = 12/U1√P para 80 MHz até 
800 MHz 

d = 23/U1√P para 800 MHz até 
2,5 GHz

sendo P a potência nominal 
máxima do emissor em Watt 
(W) conforme a informação 
do fabricante do emissor e d 
a distância de proteção reco-
mendada em metros (m)b.

10 VValor efetivo

150 kHz a 80 MHz 
dentro das bandas 
ISMa

Não 
aplicável
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Interferências 
de AF irradia-
das conforme 
IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz até 
2,5 GHz

3 V/m   Em todas as frequên-
cias, a intensidade de 
campo dos emissores 
de rádio estacionários 
deve ser inferior ao 
nível de conformidade 
de acordo com um 
exame no localc.d São 
possíveis perturbação 
no ambiente dos apa-
relhos com o seguinte 
pictograma:

Observação 1 Com 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência 
superior.

Observação 2 Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todos os 
casos. A propagação das grandezas eletromagnéticas é 
influenciada por absorções e reflexões dos edifícios, obje-
tos e pessoas.

a) As bandas de frequência ISM (para aplicações industriais, científicas e médicas)  
entre 150 kHz e 80 MHz são de 6,765 MHz até 6,795 MHz; 13,553 MHz até 
13,567 MHz; 26,957 MHz até 27,283 MHz e 40,66 MHz até 40,70 MHz.

b) Os níveis de conformidade nas bandas de frequência ISM entre 150 kHz e 
80 MHz e na faixa de frequência de 80 MHz e 2,5 GHz servem para reduzir a 
probabilidade de os equipamentos de comunicação portáteis / móveis pode-
rem causar perturbações, quando são levados inadvertidamente para a área 
do paciente. Por este motivo é aplicado o fator adicional de 10/3 no cálculo 
das distâncias de proteção recomendadas nestas faixas de frequência.

c) Não pode ser teoricamente predeterminada com precisão a intensidade de 
campo de emissores estacionários, como p. ex. estações de base de telemó-
veis e aparelhos radioelétricos terrestres móveis, estações de rádio amadoras, 
bem como de emissoras de rádio AM e FM e de televisão. Deve ser pon-
derado um estudo do local para averiguar o ambiente eletromagnético no 
que respeita aos emissores estacionários. Se a intensidade de campo medida 
no local, onde o MultiStim ECO é usado, exceder os níveis de conformidade 
supracitados, o MultiStim ECO deve ser observado para comprovar o funci-
onamento adequado. Caso sejam observadas propriedades de desempenho 
invulgares, podem ser necessárias medidas adicionais, como p. ex. uma ori-
entação diferente ou outro local para o MultiStim ECO.
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d) Na faixa de frequência de 150 kHz até 80 MHz, a intensidade de campo 
deve ser inferior a 10 V/m

Acrescento IEC 60601-2-10 National Deviation Canada
IEC 60601-2-10 National Deviation Canada cl. 6.8.3 bb)

The maximum output charge per pulse and maximum average current across a 
500 ohm resistive load and at the maximum output setting

Maximum Output Charge per pulse:

Q 2.0 mA = I×t
Q 2.0 mA = 2.0 mA×100 µs

Q 2.0 mA = 0.2 µAs

Maximum Average Current across a 500 ohm resistive load and at the maxi-
mum output setting (2.0 mA)

I average = I ×  tw

                     TStim 

I average = 2.0 mA × 100 µs

                               1 s   

I average = 0.2  µA

Graphical representation of typical output sign

 200 Ω 500 Ω 1000 Ω 2000 Ω OPEN

half setting 1.0 mA 200 mV 500 mV 1000 mV 2000 mV 0 mV

full setting 2.0 mA 400 mV 1000 mV 2000 mV 4000 mV 0 mV

tw=100 µs

TStim=1 s
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Informações gerais
Os dispositivos são fabricados de acordo com as diretrizes globalmente aplicá-
veis para substâncias perigosas.

Peça de aplicação tipo BF

 Elimine todos os componentes e materiais de forma ecológica e de acordo com 
o tipo de material ou mande reciclá-los. Se já não for usado, o dispositivo 
médico deverá ser eliminado de acordo com os respetivos regulamentos 
ambientais aplicáveis a nível nacional.
 Todas as ocorrências graves, que tenham sucedido ao empregar o produto, 
têm de ser comunicadas ao fabricante e às autoridades competentes do país 
de residência do utilizador e/ou paciente.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Alemanha.

Explicação dos símbolos utilizados no rótulo

Fabricante Consultar as instruções de uti-
lização

Referência do catálogo Rx only De prescrição obrigatória (o pro-
duto só pode ser usado de acordo 
com a finalidade por pessoal 
médico qualificado.)

Não utilizar se a embalagem estiver 
danificada

Manter seco Não eliminar com o lixo doméstico

Limitação da humidade Recomendação

Cuidado Indicação, informação
Proteção contra choque elétrico tipo 
BF O produto está em conformidade 

com os requisitos aplicáveis na 
legislação de harmonização da 
União Europeia e é controlado por 
um organismo notificado

Data de fabrico

Código de lote

Não esterilizado Observar as instruções (ISO 7010-
M002)

Manter afastado da luz solar Quantidade

Limite de temperatura Tradução

Limitação da pressão do ar Dispositivo médico
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